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21 december 2017
oud papier - inzamelmethode
Geachte heer/mevrouw,
Op 27 november jl. heeft wethouder Douwe Oosterveen, tijdens een informatiebijeenkomst in de
raadszaal van het gemeentehuis, de huidige stand van zaken met betrekking tot het onderwerp
‘inzamelen oud papier’ toegelicht. Ook heeft hij aangegeven wat het vervolg zou kunnen zijn. Tijdens
de bijeenkomst hebben we afgesproken dat alle inzamelende verenigingen hun voorkeur uit kunnen
spreken voor een inzamelmethode.
Welke inzamelmethode heeft uw voorkeur?
In de bijlage treft u vier mogelijke inzamelmethodes aan. Dit zijn:
1.

‘Platte kar’ met dozen (tot 01-01-2019)

2.

Achterlader met dozen (tot 01-01-2021)

3.

Brengcontainer op een vaste locatie

4.

Huis-aan-huis minicontainer van 240 liter met zijlader

Graag horen wij welke inzamelmethode uw voorkeur heeft die, voor nu en in de toekomst, het best
past bij uw inzamelgebied. Uw voorkeur kunt u voor 28 januari 2018 per e-mail sturen aan
mirjam.van.der.iest@steenwijkerland.nl.
Voorstel voor de raad
ROVA gaat vervolgens de inzamelmethodes waarvoor een voorkeur is uitgesproken doorrekenen en
toetsen aan de praktijk. Op basis hiervan maken wij een voorstel voor de raad. U krijgt van ons bericht
wanneer het voorstel in de raad behandeld wordt.
Meer informatie of vragen?
Deze brief en de bijbehorende bijlagen ontvangt u ook via de e-mail. Heeft u nog vragen over deze
brief of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met Henk Hulzebos (vanaf 2 januari weer
aanwezig) of Mirjam v.d. Iest (vanaf 8 januari weer aanwezig op maandag t/m woensdag). Beiden zijn
bereikbaar via telefoonnummer 14 0521.
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Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via onze website.

Wij vertrouwen erop u hiermee in eerste instantie voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw
voorkeur voor een inzamelmethode met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Mirjam van der Iest
Beleidsmedewerker Omgevingszorg
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